
Wina od Donnafugata z wielką pasją opowiadają i 
interpretują piękno Sycylii. 
Donnafugata przywiązuje ogromną wagę do najmniejsze-
go detalu, a na każdy rodzaj wina dobrana jest inna 
etykietka zaprojektowana jest z myślą o ukazaniu 
unikatowego charakteru każdego z win. Pokazuje to z jak 
wielkim oddaniem winnica prezentuje swoje produkty dla 
przyszłych konsumentów. Pojedyncza etykietka. 
Unikatowość terenu i miłości do wina, przyczyniły się do 
rozpowszechnienia win Donnafugata, jako tych 
najlepszych we Włoszech. 

ANTHILIA
Świeże, złożone wino charakteryzuje odpowiednia struktura i 
mineralność. Wyczuwalne są w nim nuty owoców o białym miąższu 
(gruszka, nektarynka) oraz lekki aromat grejpfruta. 

SEDARA
Wino świeże i przyjemne, prezentuje słodki bukiet z intensywnymi 
aromatami owoców z czerwonym miąższem (czereśnie), z 
pojawiającymi się nutami kwiatów róży.

LA FUGA
Wino o długotrwałej ciągłości smaku i węchu. Zapach otwiera się 
na nuty jabłka oraz egzotycznych owoców (ananasa, bananów), w 
tle bogato mineralne. W ustach przyjemnie wyważone i bardzo 
esencjonalne. 

LIGHEA
Błyszczący słomkowo żółty kolor, z zielonkawymi re�eksami. 
Oferuje przyjemny i bogaty bukiet, gdzie wyczuwalne są nuty 
kwiatów owoców cytrusowych. Łączy również aromaty brzoskwini i 
śródziemnomorskiej makii. Na podniebieniu odnajdziemy idealnie 
złożony smak, z pojawiającą się miłą mineralnością. 

TANCREDI
Idealne połączenie szczepów, Cabernet Sauvignon nadaje wielką i 
długotrwałą elegancję, z wyważonymi taninami, które stają się 
bardzo istotne i aksamitne. Podczas gdy Nero d’Avola prezentuje 
owocowy nos (czereśnie, wiśnie) oraz lekko ziołowy aromat. Tannat 
natomiast wzmacnia nuty owocowe i wielką strukturę złożoną ze 
szlachetnych tanin. Jest to szczep idealny dla win o długim okresie 
dojrzewania. 

SUL VULCANO NERELLO MASCALESE ETNA
Jasna rubinowa barwa. Wino Sul Vulcano oferuje elegancki bukiet z 
nutami owoców leśnych (poziomki, czerwonej porzeczki) i 
aromatów kwiatowych, gdzie dołączają lekkie niuanse cynamonu i 
gałki muszkatołowej. 

SUL VULCANO CARRICANTE ETNA
Słomkowo-żółty kolor ze złotymi re�eksami. Na nosie prezentuje 
wyra�nowany bukiet białych kwiatów połączony z delikatnymi 
cytrusowymi i roślinnymi zapachami, a następnie mineralne nuty 
krzemienia. Na podniebieniu otula się, świeża i mleczna, 
charakteryzuje się wyraźną mineralnością i trwałością.
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